Berichten uit het bestuur
Editie 1 – Oktober 2022
U kunt altijd op zaterdag ochtend tussen 10:00-12:00 uur terecht bij de bestuurskamer voor vragen en/of opmerkingen.

Vacatures bij onze vereniging
Een vereniging draait op vrijwilligers, zonder vrijwilligers geen vereniging!
In onze vereniging zijn er op dit moment meerdere vacatures vacant, waar we hard leden voor nodig hebben.
•
•
•

•

2e Penningmeester
Affiniteit met cijfers is een must! Heeft u die dan zoeken wij u!
Voorzitter activiteitencommissie
Organiseren en regelen van activiteiten voor alle leden. Word jij daar blij van?
Tuin controlecommissie leden
Helpt u mee zodat dat tuinen van de leden voldoen aan het HHR? Zodat ons contract met de gemeente
verlengd gaat worden. Wilt u daar een rol in spelen?
2e Secretaris Per 1/4/2023
i.v.m. inwerken zouden we graag al in contact komen met een lid dat dit op zich wil gaan nemen, zodat de
overdracht goed verloopt. De 2e secretaris doet o.a. de verkoop van de huisjes.

Heeft u interesse in 1 van deze vacatures kunt u zich aanmelden bij het bestuur. Via secretaris@atvdeuithof.nl
Wilt u meer informatie wat de functie precies inhoudt of even brainstormen neem dan contact met ons op.

Het licht op de hoofdpaden gaat uit
In overleg is er besloten dat er sowieso dit winterseizoen de verlichting op de hoofdpaden uit zal gaan. In de
winterperiode zijn er vaak weinig leden op de vereniging te vinden. En de kosten van de elektra en gas zijn niet te
overzien in deze energiecrisis, waar we helaas allemaal mee te maken hebben. Het is een besluit voor dit jaar.
Volgend jaar zullen we evalueren.

Tuinschermen
In de alv van afgelopen voorjaar is besloten dat er maximaal 3 tuinschermen aan de zijkant vanaf de achterzijde
mogen staan. We hebben toen besloten dat u uitstel had tot 1 september i.v.m. de beplanting. Het is nu 1 oktober en
helaas hebben we moeten constateren dat er leden zijn die het nog steeds niet hebben aangepast. Is dit op u van
toepassing dan heeft u tot uiterlijk 1 november. Is het na 1 november niet in orde dan ontvangt u een boete van 100
euro.

